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معرفی  و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نویافته 
مجموعه ی B ارِگس سفلی

 )مالیر - همدان(
 

خلیل اهلل بیک محمدی
کارشناس ارشد باستان شناسی-مربی آموزشی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان.

Khalil_bm@yahoo.com
محسن جانجان

کارشناس رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان. 
نسرین بیک محمدی

کارشناس باستان شناسی-پژوهشگر آزاد. 

تاریخ دریافت
)از ص 121 تا 140(

چکیده
ســنگ نگاره هــای نویافتــه ارِگــس در ناحیــه کوهســتانی بــه فاصلــه 200 متــری 
ــتان  ــر در اس ــتان مالی ــد، شهرس ــش زن ــع بخ ــفلی از تواب ــتای ارِگس س ــرقی روس جنوب ش
همــدان قــرار دارد. ایــن اثــر در ســال 1390 بــا بررســی پیمایشــی بخــش زنــد شهرســتان 
ــار ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار  ــر توســط محســن جانجــان در فهرســت ثبــت آث مالی
گرفتــه اســت. نگاره هــای ارگــس در دو مجموعــه A و B، بــه ســه گــروه اصلــی نقــوش؛ 
ــن و  ــه صــورت نمادی ــوش هندســی ب ــوری و انســانی تقســیم می شــوند. نق هندســی، جان
محــدود هســتند امــا نقــوش جانــوری شــامل: چهــار پایانــی ماننــد: بــز، اســب، سگ ســانان 
و نقــوش انســانی شــامل؛ صحنه هــای شــکارگاه از نقــوش انســان شــکارگر کــه به صــورت 
ــم  ــتار و عالی ــه نوش ــر گون ــه دور از ه ــه ب ــزه دار ک ــان دار و نی ــای کم ــوارکارن، پیاده ه س
ــی از  ــرروی صخره های ــه ای ب ــورت کوب ــا به ص ــت. نگاره ه ــه اس ــر گرفت ــی را درب نگارش
جنــس ســنگ آهــن به صــورت کنــده بــه دور از هرگونــه حجــم و بُعــد تصویــر گردیده انــد. 
بررســی و مطالعــه ایــن نگاره هــا در بــر گیرنــده ســواالتی نظیــر؛ توســط چــه کســانی و در 
ــر کشــیدن نقش هــا چــه  ــه تصوی ــده   و هــدف از ب چــه دوره ای ایــن نقش هــا ایجــاد گردی
ــگاري ســنگ نگاره هــاي ارِگــس مقایســه ریخت شناســي آن هــا  ــوده اســت. مبنــاي گاه ن ب
ــنگ  ــن س ــدان و هم چنی ــده از هم ــت آم ــای به دس ــنگ نگاره ه ــای س ــر نمونه ه ــا دیگ ب
ــی  ــبک کار و ریخت شناس ــاظ س ــران، به لح ــاط ای ــایر نق ــده از س ــت آم ــای به دس نگاره ه
نگاره هایــی کــه از هــزاره چهــار پ.م بــه دلیــل تعامــالت فرهنگــي گســترده ، در سرتاســر 
حضــور شــکارگران و دام داران کــوچ رو ایــن مناطق شــاهد هســتیم، قــرار گرفته اســت. روش 
ــری  ــا بهره گی ــا اســتفاده از GPS و ب ــی ب ــت جغرافیای ــط اطالعــات موقعی ــت و ضب کار ثب
ــش،  ــن پژوه ــث در ای ــت. بح ــوده  اس ــا ب ــی نگاره ه ــزار Photoshop در طراح ــرم اف از ن
بررســی و تحلیــل مجموعــه B در: شــیوه، ســبک و اســلوب ســاختار نقش مایه هــای 
ــران و دوره  ــادار، تصویرگ ــن و معن ــای نمادی ــناختي، صحنه ه ــث زیبایي ش ــري در بح هن

ــود.  ــد ب ــس خواه ــای ارِگ ــت نگاره ه ثب
کلید واژه ها:

سنگ نگاره، ارِگس، نقش مایه، صحنه.
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مقدمه
هنــر صخــره اي1 در مفهــوم امــروزي، فقــط در برگیرنــده نگاره هایــی اســت کــه 
ــا،  ــکال، نماده ــوان، اش ــوري؛ حی ــک و گاه مینیات ــر کوچ ــده آن، تصاوی ــاي عم نقش مایه ه
گیاهــان و انســان، به صــورت تــک نــگاره یــا در صحنه هــا و مجالــس شــکار، نبــرد، رقــص 
و مراســم اجتماعــی و آیینــی بــوده و تکنیــک اجرایــی ایــن نقــوش بــه شــیوه کنده نــگاره2  

ــودی، 1389: 3(. ــت)رضایی و ج اس
»رفیع فــر« از هنــر صخــره ای به عنــوان یــک هنــر جهانــی یــاد می کنــد کــه در بیــن 
هنرهــای شــناخته  شــده دیگــر، نــه تنهــا بیشــترین  قدمــت را دارد بلکــه جایــگاه ویــژه ای 
ــناخته شــده  ــای ش ــن جلوه ه ــر توانســته اولی ــن هن ــود اختصــاص داده اســت. ای ــز به خ نی
ــا  ــان ب ــاط جه ــداد دور انســان را در بســیاری  از نق ــری و زیباشــناختی اج از حساســیت هن
بیانــی معنــادار بــه معــرض نمایــش بگذارد)رفیع فــر، 1381: 46(. نقــوش صخــره اي باوجــود 
شــباهت هاي فراوانــی کــه از لحــاظ موضــوع نقــوش اغلــب؛ صحنــه شــکار، نبــرد و تــک 
نــگاره بزکوهــی را دربــر می گیرنــد و از لحــاظ تکنیــک اجــرا، به صــورت کنــده و بــه روش 
کوبــه ای3 اســت کــه بــا زدن ضربــه روي ســنگ، بــه وســیله ي شــي ای ســخت و محکــم 
ــرایط  ــر از ش ــا متاث ــنگ نگاره ه ــات س ــده اند. موضوع ــاد ش ــم ایج ــیار ک ــق بس ــا عم و ب
ــروزه نقــوش صخــره اي  ــه هســتند. ام ــی، فرهنگــی، زیســت محیطــی هــر منطق جغرافیای
ــا دوره معاصــر  ــه ســنگی ت ــف گســترده اي اســت، از دوره پارین ــه دارای طی ــی ک ــا قدمت ب
ــن  ــت ای ــا و قدم ــوا، معن ــدن محت ــن ش ــت روش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــردد. ب ــامل می گ را ش
ــر،  ــناختی، هن ــناختی، مردم ش ــر؛ باستان ش ــف نظی ــاي مختل ــی، از جنبه ه ــاي فرهنگ داده ه
ــی و جــودی، 1389: 3(. اساســی ترین  ــرار می گیرند)رضای ــورد پژوهــش ق نشانه شــناختی م
مشــکل ایــن نگاره هــا را می تــوان عــدم تاریخ گــذاری مطلــق آن دانســت و فقــط 
ــرای  ــی را ب ــخ و دوره خاص ــوان تاری ــه ای می ت ــی و مقایس ــگاری تطبیق ــورت گاه ن به ص

آن هــا مشــخص کــرد. 
پیشــینه و آغــاز پژوهش هــای نقــوش صخــره ای ایــران توســط پژوهش گــران ایتالیایــی 
صــورت گرفتــه اســت. در ســال 1958 زمانــي کــه گروهــي از زمین شناســان ایتالیایــي جهت 
کشــف و اســتخراج مــواد معدنــي در منطقــه ی بلوچســتان مشــغول بــه کار بودنــد، تعــدادي 
ــفیات را  ــن کش ــد)Dessau 1960(. ای ــف کردن ــزو کش ــه گ ــره اي در منطق ــوش صخ نق
مي تــوان نخســتین پژوهــش در مــورد نقــوش صخــره اي ایــران دانســت)محمدی قصریان، 
ــوش صخــره اي  ــي نق ــس از بررس ــي" پ ــک بورن ــي "م ــزارش مقدمات ــف1386: 19(. گ ال
ــوش  ــاره نق ــي درب ــن گزارش مقدمات ــالدی، اولی ــال 1969می ــالس در س ــه و میرم دوش
صخــره اي ایــران اســت)بورني، 1348: 14-16(. از مهم تریــن و پرکارتریــن نقــوش ســنگ 
ــره  ــه تیم ــوش منطق ــه نق ــال 1377 مجموع ــه در س ــت ک ــره اس ــران، تیم ــای ای نگاره ه
به صــورت کتابــي جامــع منتشــر گردیــده اســت)فرهادي، 1377: 66 - 65(. در ســال 
ــباران-  ــنگ نگاره های ارس ــوان؛ -س ــا عن ــی ب ــب کتاب ــر در قال ــن رفیع ف 1384 جالل الدی
به صورتــی جامع تــر، بــه تشــریح نقــوش صخــره ای هوراند)لقــان( کلیبــر پرداختــه 
اســت)رفیع فر 1384(. از مهم تریــن پژوهش هــای صــورت گرفتــه ی ســال 1386، در 
ــود،  ــان ب ــر همکارانش ــهرام زارع و دیگ ــش ش ــا کوش ــه ب ــران ک ــره ای ای ــر صخ ــاب هن ب
ــج  ــده نتای ــه در برگیرن ــت ک ــتان پژوهی اس ــه باس ــی در مجل ــه ای تخصص ــار ویژه نام انتش
ــماره 3(. ــتان پژوهی، 1386: ش ــران است)باس ــره ای ای ــوش صخ ــات نق ــن مطالع جدیدتری

ســال  بــه  همــدان  اســتان  ســنگی  نگاره هــای  مطالعــات  و  پژوهش هــا  آغــاز 
1366ه.ش بــر می گــردد کــه نقــوش صخــره اي "کمر     نبشــته" تویســرکان توســط محمــد 

1. Rock Art.
2. Petroglyph.
3. Pecking.
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ــاش، 1366: 6(. در  ــراف و بش ــرار گرفت)ص ــایی ق ــی و شناس ــورد بررس ــراف م رحیم ص
بررســی دره دیوین)صــراف 1376(، ســنگ نگاره هــای بخــش جنوبــی دره مرادبیــک 
شناســایی گردیــد و پژوهــش تکمیلــی آن توســط مســعود رشیدی نژاد)رشــیدی نژاد 
و زمانیــان، 1388( صــورت پذیرفــت. در بررســی شهرســتان مالیــر، بخــش جــوکار 
ــا در  ــده اســت. ام ــاری 1387( ســنگ نگاره هــای  "چشــمه صحبت" شناســایی گردی )بختی
بررســی بخــش زنــد و مرکــزی مالیر)جانجــان 1391( ســنگ نــگاره دیگــری در روســتای 
ارِگس ســفلی شناســایی گردیــد کــه جلــوه دیگــری از هنــر تصویرگــری گذشــتگان را بــرای 
ــر  ــای ذهــن خــالق ســاکنین دوران تاریخــی را درب ــان آورده اســت کــه گوی ــه ارمغ ــا ب م
دارد. نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه مجموعــه ی A ســنگ نگاره هــای ارِگس)شــکل 2( 
کــه شــامل تعــداد محــدودی از نگاره هایــی منفــرد نقــوش حیوانــی در فاصلــه حــدود 800 
متــری از مجموعــه ی B ســنگ نگاره هــای ارِگس)شــکل 3( قــرار گرفتــه و در -همایــش 
ملــی باستان شناســی بیرجنــد، اردیبهشــت -1392 گردید)جانجــان و بیک محمــدی، 1392: 

.)356
در بررســی و تحلیــل نگاره هــای ارگــس بــا ســواالتی مواجــه هســتیم کــه عبارتنــد از: 
هنرمنــدان و نگارگــران ایــن اثــر هنــری چــه کســانی بــوده و در چــه دوره ای بــه خلــق آن 
ــد عمــوم  ــه دور از دی ــن نگاره هــا در بســتر صخــره ای و ب ــد؟ هــدف از ایجــاد ای پرداخته ان
مــردم چــه بــوده اســت؟ در ترســیم نقــوش چــرا بــه فــرم و کلیــت موضــوع توجــه شــده و 

ــد و پرســپکتیو خلــق شــده اند؟ ــه ریــزه کاری، بُع ــه دور از هرگون نقــوش ب
در بیــن نگاره هــاي ارِگــس ، هیــچ نقشــی بــدون مفهــوم و معنــی نیســت، هــر نقشــی 
نمــاد و نمایان گــر شــخص، مفهــوم و واقعــه اي خــاص اســت و نگارگــر متاثــر از الگوهــاي 
ذهنــی خــود نمــادي از؛ بــز، ســگ، انســان و صحنه هایــی از شــکار و ســواره نظــام را بــه 
ــدان  ــنگ نگاره های هم ــایر س ــس  و س ــنگ نگاره هاي ارگ ــي س ــد. بررس ــر می کش تصوی
ــي از  ــناخت برخ ــر ش ــدي ب ــد درآم ــک و مزرعه حاج َم ــای دره مرادبی ــنگ نگاره ه ــد: س مانن
ــاي  ــي نگاره ه ــه؛ ناهمگون ــراي نمون ــت. ب ــناختي اس ــناختي و جامعه ش ــم انسان ش مفاهی
ــا وجــود بســتر مــورد نیــاز بــراي نگارگــري در چشــم اندازي  نمادیــن، پراکنــش نگاره هــا ب
ــز و  ــش ب ــد: نق ــا مانن ــن باوره ــا ارزش تری ــان ب ــا در بی ــترك نگاره ه ــان مش ــان، زب یکس
ارگــس ، دره مرادبیــک و مزرعه حاج َمــد  ایــن حیــوان به ویــژه در نگاره هــای  شــکار 
ــر ســازی  ــر شــکار ورزی و دام داری را تصوی ســاختار زندگــي کوچ نشــیني و زندگــی مبتنی ب
ــن  ــس  ای ــنگ نگاره های ارگ ــدان س ــی هنرمن ــر نمای ــل در هن ــل تعم ــه قاب ــد. نکت می کنن
ــاده و  ــورت س ــوش را به ص ــه نق ــوده ک ــوان نب ــوش نات ــیم نق ــر در ترس ــه نگارگ ــت ک اس
بــدون هیــچ تزییــن نقش مایه هــا بــه تصویــر درآورده اســت. در ســادگی و بی پرایــه 
ــی  ــا، شــبانان و کوچ روهای ــن نگاره ه ــدان ای ــه هنرمن ــرد ک ــد اشــاره ک ــا بای ــودن نگاره ه ب
ــرای ایجــاد  ــل دســترس ب ــل و قاب ــای کام ــا ابزاره ــی و ی ــی کاف ــه دارای زمان ــد ک بوده ان
یــک نقــش زیبــا را نداشــته و بــه نقــش ســاده، تخــت و تنهــا بــه ارایــه فــرم نگاره هــا آن 

ــد.  ــنده کرده ان بس
روش تحقیق

روش پژوهــش بــه دو روش میدانــی و کتابخانــه ای صــورت گرفتــه اســت. در روش میدانــی 
ــرار  ــی ق ــار مل ــت آث ــد و در فهرســت ثب ــر شناســایی گردی ــن اث طــی بررســی روشــمند ای
گرفــت، ســپس طــی مراحلــی نقش مایه هــا ســنگ نگاره هــا برداشت)عکاســی( و طراحــی 
ــی  ــت جغرافیای ــات موقعی ــط اطالع ــت و ضب ــرای ثب ــش از GPS ب ــن بخ ــدند،. در ای ش
اســتفاده گردیــده و بــا بهره گیــری از نــرم افــزار Photoshop در طراحــی نگاره هــا 
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بــوده  اســت. در روش کتابخانــه ای تمامــی طرح هــا مــورد بازنگــری، تحلیــل و مقایســه بــا 
ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق ــن اث ــابه ای ــای مش نمونه ه

موقعیت جغرافیایی و منابع زیست محیطی سنگ نگاره های ارِگس 
 نگاره هــای صخــره ای ارِگــس  در ناحیــه کوهســتانی در 200 متــری جنوب شــرقی روســتای 
ــد شهرســتان مالیــر در اســتان همــدان قــرار دارد)نقشــه  ــع بخــش زن ارِگس ســفلی از تواب
ــاکنان  ــر س ــغل اکث ــته و ش ــت داش ــر جمعی ــر 1200 نف ــغ ب ــفلی بال ــتاي ارگس س 1(. روس
ایــن روســتا کشــاورزي و دام پــروري اســت. ایــن منطقــه محیطــی ایــده آل بــراي اقتصــادي 
ترکیبــی کشــاورزي–دام داري بــا تاکیــد و مبتنی بــر گلــه داري اســت. زبــان و گویــش اهالــی 
ــان لــری می باشــد. منابــع آبــی ایــن روســتا از چشــمه و رودخانه هــای فصلــی کــه  بــه زب
ــن آب عشــایر و  ــی آن باعــث تامی ــع آب ــن رو مناب ــردد، از ای ــن می گ ــرار دارد تامی در آن ق
دام دارانــی اســت کــه از دیربــاز در مســیر قشــالق–ییالق در مســیر حرکــت خــود در کنــار 

ــد. ــکنی می گزینن ــه س ــن منطق ــمه های ای ــه و چش رودخان
ــنگ  ــس س ــی از جن ــیاه رنگ ــای س ــرروی صخره ه ــس  ب ــنگ نگاره های ارِگ ــوش س نق
آهــن ایجــاد گردیــده کــه بــرروی تراســی شــیب دار و مشــرف بــر رودخانه)رودخانــه ارگــس( 
بــه فاصلــه 250 متــری بــا بســتری کــم آب، ولــی دایمــی و قدیمــی قــرار دارد)آب رودخانــه 

جغرافیایــی  موقعیــت   :1 نقشــه 
ــرروی  ــر ب ــتان مالی ــد شهرس بخش زن
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ارگــس در فصــول مختلــف متغیراســت(. عمــده آب ایــن ناحیــه توســط رودخانه هــای فصلــی 
ــردد.  ــن می گ ــتان تامی ــی کوهس ــی و فصل ــع آب ــق مناب ــی و از طری ــمه های دایم و چش
ایــن اثــر در موقعیــت جغرافیایــی E: 58-536-51-48:  و N: 19-042-4-34:  در ارتفــاع 

1936متــری از ســطح آب هــای آزاد قــرار گرفتــه است)نقشــه 2(.

ــتای  ــی روس ــس هوای ــه 2: عک نقش
رودخانــه  کنــار  در  ارِگس  ســفلی 

 .)Google Erthe, 2012(ارِگــس
.

ــتای  ــر در راس ــول 800 مت ــه ط ــاحتی ب ــا در مس ــته ای از صخره ه ــرروی پش ــوش ب نق
شــرقی غربی و بــه عــرض 20 متــر در راســتای شــمالی جنوبی در دو مجموعــه بزرگ)کــه بــا 
نــام مجموعــه B و A نام گــذاری شــده( و چندیــن ســنگ کوچــک دارای تــک نگاره هــای 
پراکنــده در بیــن مســیر ایــن دو مجموعــه شناســایی گردیــده است)بیشــتر تــک نگاره هــای 
ــاد  ــی ایج ــرروی صخره های ــوش ب ــن نق ــد(. ای ــرار دارن ــه B ق ــیه مجموع ــرد در حاش منف
گردیــده کــه بلندتریــن صخــره حــدود 4 متــر ارتفــاع دارد. برخــی از ایــن ســنگ ها به دلیــل 
ــوش ســنگ  ــل تشــخیص نیســتند. نق ــوش آن قاب ــت و نق ــل روی ــزش و فرســایش قاب ری
نگاره هــای ارِگس ســفلی از مجموعه هــای وســیع منحصــر به فــرد نقــوش صخــره ای 
اســت کــه بــه تعــداد زیــاد، در یک جــا دیــده می شــود و از ایــن نظــر در ناحیــه کوهســتانی 
ــته بندی و  ــی، دس ــوش، گونه شناس ــبک نق ــه س ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اس ــز اهمی ــر حای مالی
ــش  ــی نق ــه زمان ــک مرحل ــا در ی ــه نگاره ه ــت ک ــوان گف ــا می ت ــان آن ه ــایش یکس فرس
گردیده انــد. مجموعــه A در بخــش جنوب غربــی بــرروی صخــره ای بــا ارتفــاع 70/3 متــر 
و بــه عــرض 70/6 متــر ایجــاد گردیــده کــه 37 نــگاره را در خــود جــای داده است)شــکل 
1(. مجموعــه B در بخــش غربــی قــرار دارد)شــکل 2( کــه بــرروی صخره هایــی روی هــم 
ــه  ــک مجموع ــه در ی ــد ک ــاع دارن ــر ارتف ــر عــرض و 30/3 مت ــه دارای 5 مت ــه ک قرارگرفت
منســجم حــدود 57 نــگاره و در حاشــیه پاییــن مجموعــه B بــرروی صخره هــای کوچــک 

و مجــزا، 29 نــگاره قابــل شناســایی بــوده، شــمارش گردیــده است)شــکل 2(.
نقش مایه های مجموعه ی B سنگ نگاره های ارِگس 

ارِگــس نــام روســتایی اســت کــه نقــوش نویافتــه ای در یــک مجموعــه منســجم بــر روي 
ســنگ ها و صخره هایــی در مجــاورت آن ایجــاد گردیــده کــه ســنگ نگاره هــای آن 
ــا،  ــنگ ها و صخره ه ــایش س ــد فرس ــه رون ــردد. در نتیج ــی می گ ــام معرف ــن ن ــا همی ب
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 B شــکل 1: نمــاي کلــي مجموعــه ی
ــتان   ــس، شهرس ــای ارِگ ــنگ نگاره ه س
روســتاي  بخش زنــد،  مالیــر، 
ــدگان  ــد از غرب)نگارن ــفلی، دی ارِگس س

 .)1391

ــای  ــنگ نگاره ه ــای س ــکل 2: نم ش
از  دیــد  ارِگــس،    A مجموعــه ی 
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ســنگ  نمــای   :3 شــکل   
ارِگــس   B مجموعــه ی  نگاره هــای 

.)1391 )نگارنــدگان 

شــکاف ســنگ ها و ریــزش برخــی از ســنگ های بــه قســمت پاییــن آن و متزلــزل شــدن 
ــده  ــا را ســبب گردی ــن نگاره ه ــن رفت ــار آســیب، و از بی ــا، نگاره هــای ارگــس دچ صخره ه
اســت. نگاره هــا دارای نظــم و چیدمــان مشــخصی نیســتند و در برخــی مــوارد به دلیــل نــوع 
جنــس ســنگ آهــن ایــن نگاره هــا، نقــوش دچــار فرســایش گردیــده و حتــی در قســمتی 
ــن  ــورد. ای ــم می خ ــا به چش ــنگ ها و نگاره ه ــرروی س ــه4 ب ــی و پتین ــا زنگزدگ از بخش ه
امــر ســبب گردیــده اســت کــه نگاره هــا فقــط از فاصلــه نزدیــک و بــا دقــت باالیــي قابــل 
ــکل های  ــواره صخره)ش ــرروی دی ــه B ب ــای مجموع ــدادی از نگاره ه ــند. تع ــت باش روی
ــش  ــن آن نق ــیه پایی ــده در حاش ــرروی ســنگ های پراکن ــدادی ب 13، 12، 6، 5، 4، 3( و تع
گردیده)شــکل های 19، 18، 17، 15، 14، 11، 10، 9، 8، 7( اســت. در یــک نــگاه کلــي بــه 
آثــار صخــره اي ایــران متوجــه مي شــویم کــه نقــوش نویافتــه ارگــس معرفــي کننــده نقــوش 
جدیــدي نبــوده و نظیــر چنیــن آثــاري در دیگــر نقــاط ایــران و ار جملــه همــدان به کــرات 
ــر  ــاری 1387، محمدی ف ــاش 1376، بختی ــراف و بش ــراف 1366، ص ــش گردیده اند)ص نق

و همتــی 1391(.
نقش مایه های مجموعه ی B سنگ نگاره های ارگس عبارتند از:

نقش مایه های هندسی  .1
نقش مایه های حیوانی)بز، اسب، سگسانان(  .2

نقش مایه های انسانی)سوارکار، چوپان(  .3
نقش مایه های اشیاء و ابزارآالت)نیزه، کمان، چوب دستی چوپانان(  .4

ــه  ــدار(، صحن ــکار)نیزه دار و کمان ــه  ش ــا: صحن ــی صحنه ه ــای تلفیق نقش مایه ه  .5
ــه داری ــه گل ــوارکاری، صحن س

نقش مایه  های هندسی
نقش مایه هــای هندســی ســنگ نگاره هــای ارگــس در برگیرنــده نقــوش نمادینــی 
هســتند، تشــکیل شــده از طــرح هندســی دایره)حلقــه( کــه یــک نقطــه در وســط آن و ســه 
خــط بــه آن متصــل گردیــده و نمی تــوان بــه یــک شــکل خــاص و معنــاداری اشــاره کــرد. 

4. Patina.
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تعــداد ایــن نقــش نیــز در کل مجموعــه B ارگــس بــه 7 عــدد می رســد کــه در اندازه هــای 
ــنگ  ــای س ــن نقش مایه ه ــش در بی ــن نق ــه ای ــکل4(. نمون ــیم  شده اند)ش ــف ترس مختل
ــزار  ــای الخ م ــنگ نگاره ه ــان 1388( س ــیدی نژاد و زمانی ــام5 همدان)رش ــای اوجیم نگاره ه
بیرجند)لباف خانیکــي و بشــاش 1373( نیــز مشــاهده گردیــده و قابــل مقایســه بــا ایــن نقــش 
ــیدی نژاد  ــاد می کند)رش ــتی ی ــاد شمنیس ــوان نم ــه عن ــش ب ــن نق ــیدی نژاد از ای ــت. رش اس

و دیگــران، 1388: 168(. 

ــای  ــن نگاره ه ــه در بی ــل توج ــای قاب ــی از نقش ه ــطوره ای(: یک ــش نمادین)اس نق
ــار  ــک م ــه ی ــک خــط ســه سر)شــبیه ب ــه به صــورت ی ــی اســت ک ارگــس، نقــش نمادین
ــار  ــش در کن ــن نق ــر طــول دارد، ای ــانتی مت ــه حــدود 25 س ســه ســر ؟( ترســیم شــده ک
ــادار  ــه معن ــای جنب ــده و گوی ــاد گردی ــگ ایج ــز و س ــره، ب ــن دای ــی نمادی ــوش هندس نق
ــس  ــای ارگ ــه نگاره ه ــن مجموع ــه در بی ــک نمون ــط ی ــش فق ــن نق ــت. ای ــن اس و نمادی
ــان  ــنگی ازندری ــای س ــن نگاره ه ــش در بی ــن نق ــه ای ــکل 5( و نمون ــاهده گردیده)ش مش

ــورد. ــم می خ ــه چش ــز ب ــی 1391( نی ــر و همت همدان)محمدی ف

در بیــن نقش مایه هــای هندســی مجموعــه  Bارگــس نقش صلیــب شکسته)اسواســتیکا( 
ــران  ــه هندســی کــه در فرهنــگ ای ــل تشــخیص اســت) شــکل 6(. ایــن نقش مای ــز قاب نی
ــان  ــمان نش ــق آس ــیر آن از طری ــه مس ــت ک ــروف اس ــردون مع ــید گ ــه خورش ــتان ب باس
داده شــده اســت، در سنســکریت به معنــای خوشــبختی و دارای پیشــینه تاریخــی گســترده 
ــال، 1383: 5(  ــم می خورد)ه ــه چش ــز ب ــی نی ــکه های یونان ــرروی س ــش ب ــن نق ــت. ای اس

ــن نگاره هــای ارگــس اســتفاده شــده اســت. کــه در بی
5. اوچیامم.

ــه(،  ــی )حلق ــه هندس ــکل 4: نقش مای ش
مجموعــه ی B ارگــس )نگارنــدگان 1391(. 

ــز، ســگ، نقــش  ــوش ب ــکل 5: نق ش
ــطوره ای(  ــره و نمادین)اس ــی دای هندس
ارگس-نگاره هــای   B مجموعــه ی 

Arcمنفــرد و پراکنده)نگارنــدگان 1391(. 
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ــی- ــه هندس ــکل 6: نقش مای  ش
صلیــب شکســته، مجموعــه ی B ارگس 

ــدگان 1391(. )نگارن

نقوش حیوانی
نگاره هــای حیوانــی ارگــس شــامل نقــش حیواناتــی ماننــد: بــز، اســب، سگســانان را دربــر 
می گیرنــد. نقــش بــز کوهــی بــا درصــد بســیار باالیــی نســبت بــه ســایر نقــوش حیوانــات 
در رأس  قــرار می گیــرد. از بیــن نقــوش حیوانــی قابــل تشــخیص شــمارش شــده نزدیــک 
بــه %81 نگاره هــای حیوانــی بــه بــز تعلــق داشــته کــه تمامــًا به صــورت کنــده کاری ایجــاد 
گردیده انــد. نقــش بــز در حــاالت مختلــف ترســیم شــده اســت، ایــن نقــوش در دســته های؛ 

ــز در چــراگاه( تصویــر گردیــده اســت.  گروهی)گله هــا( و منفرد)تــک نگاره هــای ب
ــاظ  ــه لح ــادی ب ــوع زی ــس دارای تن ــگاره ارگ ــنگ ن ــای س ــش بزه ــز: نق ــش ب نق
ریخت شناســی هســتند، ایــن تنــوع را در شــاخ ها به صــورت چشــم گیر و بــا اغــراق 
ــی  ــیم آناتوم ــا در ترس ــردد. ام ــاهده می گ ــوان مش ــدن حی ــا ب ــب ب ــدون تناس ــراوان و ب ف
ــای  ــت. در نمونه ه ــول اس ــد معم ــر از ح ــا کوتاه ت ــیده و ی ــورت کش ــدن به ص ــوان ب حی
ــه  ــدور ب ــد م ــاخ بلن ــه داراي دوش ــرد ک ــاره ک ــز اش ــک ب ــش ی ــه نق ــد ب ــا بای ــور بزه فیگ
عقــب برگشــته کــه تــا روی ُدم حیــوان ادامــه یافتــه اســت) شــکل 8 ،7(. نقــش شــاخ ها 
ــه در   ــوند ک ــده می ش ــاال دی ــمت ب ــه س ــاف ب ــی و ص ــد، هالل ــاه و بلن ــورت کوت را به ص
مجموعــه B، خودنمایــی می کنــد. شــمارش تعــداد دقیــق نقــش بزهــا به دلیــل فرســایش  
ــن  ــد، بزرگ تری ــیم نگردیده ان ــزرگ ترس ــاس ب ــوش در مقی ــن نق ــدازه ای ــر نیســت. ان میس
بــز تصویــر شــده حــدود 47 ســانتی متر طــول دارد. انــدازه بزهــای کوهــی کمــی از ســایر 
ــوط به طــول شــاخ  ها  ــی بیشــتر مرب ــن بزرگ ــه ای ــر اســت، البت ــی بزرگ ت ــای حیوان نقش ه
هســتند کــه بلندتــر و کشــیده تر ترســیم شــده اســت. نقــوش بزهــا قابــل مقایســه بــا نقــش 

ــکل 21(. ــراف 1376( هستند)ش ــای دره دیوین)ص بزه
ــی ارگــس به صــورت انتزاعــی و تنهــا، خطــوط ســاده ای  ســبک ترســیم نقــوش حیوان
ــش  ــن خطــوط ترســیم و نمای ــه واســطه ای ــا ب ــوع آن ه ــات و ن ــه نقــش حیوان هســتند ک
ــری از نقــوش ســه بعدی در ایــن مجموعــه به چشــم نمی خــورد، ایــن  ــد. هیــچ اث گردیده ان
نقــوش بــا حداقــل خطــوط و در ســاده ترین و گویاتریــن شــکل ممکــن و بــا مهارتــی قابــل 
ــوده  ــد پرســپکتیو ب ــد نقــوش فاق ــه کــه ذکــر گردی ــر شــده  اســت. همان گون توجــه تصوی
ــش شــاخ ها به چشــم  ــون پرســپکتیو مخصوصــًا در نمای ــوارد اندکــی  اســتفاده از قان و در م
ــا  ــی بزه ــده اند. تمام ــش داده ش ــم رخ نمای ــورت نی ــات  به ص ــن حیوان ــر ای ــورد. اکث می خ
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 شــکل 7: نقــش بــز بــا شــاخ هاللــی، 
مجموعــه ی B ارگس)نگارنــدگان 1391(.

ــیده،  ــاخ کش ــا ش ــز، ب ــش ب ــکل 8: نق ش
ــرد  ــای منف ــه ی B ارگس-نگاره ه مجموع

  .)1391 پراکنده)نگارنــدگان  و 

شــاخ های کمانــی و بلندتــر از انــدازه واقعــی  و بــدون تناســب نســبت بــه بــدن خــود دارنــد. 
ــورت  ــه به ص ــی ُدم  ک ــا نزدیک ــی و ت ــورت هالل ــان به ص ــیاری شاخ هایش ــوارد بس در م
کوتــاه و بــه طــرف بــاال نمایــش داده شــده، ادامــه یافتــه اســت. در نقــوش حیوانــی ارگــس 
نکتــه بســیار قابــل توجــه حالــت ســکون حیوانــات اســت کــه در اکثــر مــوارد چنیــن حالتــی 
ــن  ــد در ای ــت تحــرك نشــان  داده ان ــات را در حال رعایــت شــده اســت. نقوشــی کــه حیوان
مجموعــه بســیار کمیاب انــد و از انگشــتان یــک دســت نیــز تجــاوز نمی کننــد. البتــه  شــاید 
علــت اصلــی ارایــه تصاویــر در ایــن حالــت، نشــان دادن فضــای چــراگاه بــوده کــه معمــواًل 

در چــراگاه حیــوان در حالــت ایســتاده و ســاکن هستند)شــکل 9(.
ــه یــک میــش اشــاره کــرد  ــد ب ــی بای ــه دیگــر نقــش حیوان ــش: از نمون ــش می نق
ــش  ــن نق ــت. ای ــده اس ــیم ش ــاه ترس ــاخ کوت ــد و ش ــردن بلن ــا گ ــم رخ ب ــت نی ــه به حال ک
ــا خطــوط اســکیس، به صــورت انتزاعــی و فــرم  ــز ب ــی ب ــد ســایر نقــوش حیوان ــز به مانن نی
ــدن و ایجــاد  ــات ب ــیم آن از جزیی ــذارد. در ترس ــش می گ ــرض نمای ــدن را به مع ــی ب آناتوم
عمــق و حجــم خبــری نیســت. ایــن نقــش بــا توجــه بــه حرکــت ســر و نــوع ایســتادن آن 
در حــال خــوردن ترســیم شــده است)شــکل 10(.نقــش سگ ســانان: سگ ســانان از جملــه 

پراکنــده  بزهــای  نقــوش   :9 شــکل 
مختلــف،  انــدازه  در  کشــیده  شــاخ  بــا 
ــرد  ــای منف ــه ی B ارگس-نگاره ه مجموع

 .)1391 پراکنده)نگارنــدگان  و 
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ــن نقــوش شــامل؛ نقــش شــش ســگ  نقش هــای شناســایی شــده و محــدود هســتند. ای
ــدن کشــیده آن  ــوع؛ گــوش، ُدم، و ب ــه واســطه ن ــوان ب ــه نقــش ســگ را می ت اســت. گون
ــتند.  ــاال هس ــمت ب ــز به س ــای تی ــیده و گوش ه ــب دارای ُدم کش ــه اغل ــرد ک ــایی ک شناس
ســگ ها در بیــن نقــوش بزهــا و همراهــی کــردن آنــان، پشــت ســر گلــه ترســیم گردیده انــد 
ــدن نشــان داده  ــات و حجــم ب ــدون جزیی ــا خطــوط ســاده و ب ــد نقــش بزهــا ب کــه به مانن
ــه  ــورد ک ــم می خ ــی به چش ــانان حیوان ــری از سگس ــش دیگ ــکل 11(. در نق می شوند)ش

میــش)؟(،  نقــش   :10 شــکل   
ارگس نگاره هــای   B مجموعــه ی 
ــدگان 1391(.  ــده )نگارن ــرد و پراکن منف

ــاال  ــمت ب ــورده به س ــچ خ ــی پی ــیده و ُدم ــوزه کش ــی؛ دارای پ ــرم آناتوم ــر ف ــش از نظ نق
ــکل 12(. است)ش

نقــوش انســانی: در نگاره هــای ارگــس حضــور نقــوش انســانی محــدود و انگشــت 
شــمارند، ایــن نقــوش از نظــر تعــداد نســبت بــه نقــش حیوانــی در اقلیــت هســتند. دربیــن 
نگاره هــا 11 نقــش انســانی کامــاًل مشــخص در مجموعــه B مــورد شناســایی و شــمارش 
ــه  ــوان ب ــس را می ت ــرد ارگ ــوش انســان های منف ــای نق ــی حالت ه ــور کل ــد. به ط گردیده ان
دو دســته تقســیم کــرد: حالــت نیــم رخ و حالــت تمــام رخ بــدن. در بیــن نگاره هــای انســانی؛ 

ــانان،  ــش سگ س ــکل 11: نق  ش
ارگس نگاره هــای   B مجموعــه ی 
ــدگان 1391(. ــده )نگارن ــرد و پراکن منف

بــا  نقــش ســگ   شــکل 12: 
گــوش و پــوزه کشــیده، ُدم پیــچ خــورده 
ــاال، مجموعــه ی B ارگــس  به ســمت ب

)نگارنــدگان 1391(.
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ــکل13(. از  ــده است)ش ــیم ش ــم رخ ترس ــه از نی ــک نمون ــرو و ی ــتاده از روب ــه ایس دو نمون
حــاالت مختلــف دیگــر، بایــد از نقــش انســان کمــان دار و نقــش انســانی نیــزه دار ســوار بــر 
اســب را نــام بــرد، کــه در بحــث »صحنه هــا« مــورد تحلیــل قــرار خواهــد گرفت)شــکل 15 
ــش  ــات به نمای ــراي موضوع ــاده، ب ــي س ــود ریخت شناس ــا وج ــر صخــره اي ب و 14(. در هن
درآمــده هیــچ مــرزي نمي تــوان قایــل شــد. ســبک بــه کار رفتــه در ایــن دســته از نقــوش 
ــی به صــورت  ــی  مشــاهده می گــردد، یعن ــر حیوان ــز همــان ســبکی اســت کــه در تصاوی نی
ــدون نمایــش حجــم   ــان ب ــا حداقــل خطــوط و هم چن بسیارســاده)انتزاعی و آنالیــز شــده( ب

ــده اند. ــه ش ارای

انســانی  نقــوش   :13 شــکل 
 B مجموعــه ی  تمــام رخ،  و  نیــم رخ 

 .)1391 ارگس)نگارنــدگان 

 بــرای نمایــش ایــن دســته از نقــوش از حداقــل خطــوط اســتفاده شــده، ســر و تنــه آن ها 
نســبتًا کوچــک اســت و شــکل پاهــا غالبــًا خطــوط ســاده و به صــورت دو خــط مــوازی از 
ــورت  ــه ص ــی ب ــرد و گاه ــورت منف ــان هایی به ص ــوش انس ــت. نق ــده اس ــدا گردی ــدن ج ب
ترکیبــی و در حیــن انجــام کار)شــکار، گلــه داری( و مرتبــط بــا نقش مایــه یــا نقــش دیگــری 
ــتند،  ــرد هس ــا م ــه تنه ــوش ن ــته از نق ــن  دس ــده اند. ای ــش داده ش ــا نمای ــن نگاره ه در بی
ــن و  ــی نمادی ــاندهنده صحنه های ــه نش ــی ک ــتاده و در حالت ــت ایس ــًا در حال ــه عمدت بلک
ــز گاهــی  ــا نی ــن نقش ه ــده هســتند. در بی ــی پراکن ــای حیوان ــه الی نقش ه ــادار در الب معن
ــات  ــی( حیوان ــه چوپان ــی  کردن)صحن ــه همراه ــبیه ب ــه ش ــم ک ــر می خوری ــی ب ــه حالت ب
اســت، نقش هــای انســانی ارگــس را از لحــاظ نــوع حــاالت ترســیم و نــوع موضوعــات آن، 

ــژاد و دیگــران 1388( مقایســه کــرد.  ــا نقــوش انســانی جربت)رشــیدی ن ــوان ب می ت
نقش مایه های اشیا و ابزارآالت

ــکل 14( و  ــک نیزه)ش ــس را ی ــای ارگ ــنگ نگاره ه ــزارآالت س ــیاء و اب ــای اش نقش مایه ه
ــه شــکار را تداعــی  ــد؛ صحن ــی مانن ــت انجــام صحنه های یــک کمان)شــکل 15( کــه روای
ــت  ــه در دس ــتند ک ــکل 18( هس ــزارآالت؛ دو چوب دستی)ش ــر اب ــی دیگ ــد. از نقوش می کنن

نقــوش انســانی)چوپانان( قــرار دارنــد.
نقش مایه های تلفیقی)صحنه ها( 

صحنه هــای نمایشــی ســنگ نگاره هــای ارگــس را بایــد در قالــب نقش مایه هــای 
ــی از  ــی، موضوعات ــای نمایش ــن صحنه ه ــرار داد. ای ــه ق ــورد مطالع ــی م ــانی و حیوان انس
شــکار و رزم گاه را به نمایــش گذارده انــد کــه در ایــن بیــن نقــوش انســانی، حیوانــی و حتــی 
اشــیاء ماننــد؛ نیــزه و کمــان، در تحلیــل ایــن نــوع صحنه هــا دخیــل هســتند کــه بایــد بــه 
ــه شکار)شــکل های  ــه؛ صحن ــا؛ً دو نمون ــرد. صحنه هــای نمایشــی را عمدت ــا اشــاره ک آن ه
ــه؛  ــکل های 17 و 16 و 14(، دو نمون ــای سوارکاری)ش ــه؛ صحنه ه ــت نمون 15 و 14( هف
صحنــه گله داری)شــکل 18( و یــک نمونــه؛ صحنــه و ردیفــی از فیگورهــای پشــت ســرهم 

ــد. ــود اختصــاص داده ان ــکل 19( به خ ــز(، )ش گله)ب
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ــای  ــته ترین صحنه ه ــن و برجس ــکار و رزم گاه: از زیباتری ــی ش ــه نمایش صحن
نمایشــی ســنگ نگاره هــای ارگــس، نــگاره ســوارکار نیــزه به دســت است)شــکل 14(، ایــن 
صحنــه؛ شــخص ســوار بــر اســب را نشــان می دهــد کــه بــا یــک دســت از افســار اســب 
خــود گرفتــه و در دســت دیگــر خــود یــک نیــزه دارد)یــک نمونــه دیگــر ایــن نقــش نیــز در 
مجوعــه A ارگــس وجــود دارد( کــه در کنــار وی نقــش یــک ســوارکار و یــک ســگ نیــز 
ــره ای  ــای صخ ــک از نگاره ه ــد. در هیچ ی ــی می کنن ــه او را همراه ــورد ک ــم می خ به چش
 ،)1388 زمانیــان  و  اوجیمام)رشــیدی نژاد   ،)1376 دره دیوین)صــراف  همــدان؛  اســتان 
ســوارکار  نقــش   )1387 چشــمه صحبت)بختیاری  و   )1391 چشمه ملک)رشــیدی نژاد 
ــی  ــاظ موضوع ــه لح ــت ب ــوان گف ــرأت می ت ــا ج ــرد و ب ــاهده ک ــوان مش ــزه دار را نمی ت نی
ایــن نقــش در بیــن نقــوش ســنگ نگاره هــای همــدان منحصــر به فــرد اســت، نقش هــای 
ــه  ــد. در صحن ــکیل می دهن ــا تش ــًا کمانداره ــران را غالب ــنگی ای ــای س ــوارکار نگاره ه س
شــکار دیگــری، انســان کمــان داری خــود نمایــی می کنــد کــه به صــورت پیــاده بــه یــک 

 شــکل 14: صحنــه شــکار و 
به دســت  نیــزه  کار  ســواره  رزم گاه، 
 B ــه ی ــانان، مجموع ــار سگ س در کن
ــده  ــرد و پراکن ــای منف ــس نگاره ه ارگ

)نگارنــدگان 1391(.

 شــکل 15: صحنــه شــکار، نقش 
انســانی در حــال تیرانــدازی بــا کمــان، 
ارگس گاره هــای   B مجموعــه ی 
منفــرد و پراکنــده )نگارنــدگان 1391(.
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شــکل 16: صحنــه اســب ســوار، 
 B نمایــش از نیــم رخ، مجموعــه ی

 .)1391 )نگارنــدگان  ارگــس 

ســوارکاری  نقــش   :17 شــکل 
ارگس-نگاره هــای   B مجموعــه ی 

منفــرد و پراکنده)نگارنــدگان 1391(. 

ــاب و شــکار کــرده اســت. در ایــن صحنــه حیــوان به حالــت  ــی، تیــری را پرت نقــش حیوان
پهلــو افتــاده و حکایــت از شــکار شــدن آن توســط کمــان دار را به معــرض نمایــش گــذارده 
ــن  ــع یقی ــورت قط ــوان به ص ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــر ای ــل ذک ــه قاب ــکل 15(، نکت است)ش
ــا  ــرد. نقــش شــکار ب ــوان مشــخص ک ــودن نقــش حی ــل کوچــک ب ــوان را به دلی ــوع حی ن
ــا نقــوش ســنگ نگاره هــای جربت)رشــیدی نژاد و دیگــران  ــاس ب ــل قی کمــان ارگــس قاب
1388( و سنگســتون)محمدی قصریان 1388( و نگاره هــای ســنگی ازندریان)محمدی فــر 

و همتــی 1391( اســت. 
ــش ســوارکاری، از صحنه هــای  ــه نمای ــواری: صحن ــب س ــش اس ــه نمای صحن
پرشــماری هســتند کــه بــه وفــور در نگاره هــای ارگــس به چشــم می خورنــد. هفــت نمونــه 
از صحنــه سوارکاری)شــکل 17 و 16 و 14( در بیــن نگاره هــای ارگــس شناســایی گردیــده 
اســت. ایــن نــوع صحنه هــا عمدتــًا از نیــم رخ ترســیم گردیــده و در حــال حرکــت هســتند، 
امــا در یــک نمونــه صحنــه ای را مشــاهده می کنیــم کــه ســوارکاری بــرروی اســب خــود، 
دســت بــر کمــر ایســتاده و در حــال نمایــش و خودنمایــی اســت کــه مشــابه ایــن نقــش بــا 
ایــن ویژگــی را در بیــن نقــوش نگاره هــای جربت)رشــیدی نژاد و دیگــران 1388( مشــاهده 
ــدون  ــت، ب ــاده، تخ ــس س ــای ارگ ــایر نگاره ه ــد س ــا به مانن ــوع صحنه ه ــن ن ــود. ای می ش

جزییــات و فاقــد پرســپکتیو ترســیم گردیده انــد.
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ــال  ــه به دنب ــم ک ــی را می بینی ــه داری چوپان ــای گل ــه داری: در صحنه ه ــه گل صحن
ــرار  ــز ق ــم از ب ــه نســبتًا ک ــا فاصل ــم رخ ب ــت نی ــی در دســت به حال ــا چوب گله هــای خــود ب
ــت  ــای جرب ــنگ نگاره ه ــا را در س ــوع صحنه ه ــن ن ــه ای ــکل 18( نمون ــه  است)ش گرفت
یافــت   )1388 زمانیــان  و  دره دیوین)رشــیدی نژاد  و   )1388 دیگــران  و  )رشــیدی نژاد 
ــش را  ــت بودن ــال حرک ــوان در ح ــان می ت ــای چوپ ــدن و پاه ــرم ب ــت ف ــردد. از حال می گ
ــر دام داری  به خوبــی حــس کــرد. ویژگــی معنــی دار ایــن دســته از نقــوش، زندگــی مبتنی ب
ــر  ــتند. به نظ ــز هس ــه ب ــا از گون ــاس نگاره ه ــر اس ــه ب ــی ک ــد، دام های ــش می ده را نمای
ــدن و  ــل ب ــودن کام ــام رخ ب ــر، تم ــته از تصاوی ــن دس ــی ای ــخص ترین ویژگ ــد مش می رس

گلــه داری،  صحنــه   :18 شــکل 
 B چوپــان به دنبــال رمــه مجموعــه ی
پراکنــده  و  منفــرد  ارگس نگاره هــای 

 .)1391 )نگارنــدگان 

نیــم رخ بــودن تنهــا ســر اســت کــه در جهــت مقابــل یک دیگــر تصویــر شــده اند. حالــت و 
محــل  قرارگرفتــن ایــن دســته از تصاویــر در مجموعــه موردنظــر بیــش از هرچیــز بــه یــک 

حالــت نمادیــن  خــاص شــباهت دارد کــه در جــای خــود قابــل تامــل اســت.
از صحنه هــای قابــل توجــه نمایــش گله هــا، صحنــه ای را نشــان می دهــد کــه ردیفــی 
از حیوانــات گلــه را پشــت ســرهم و در حــال حرکــت به معــرض نمایــش گذارده انــد. در ایــن 
صحنــه، نقــش دو بــز را در جلــو و یــک ســگ پشــت ســر آنــان ترســیم شــده اند. نقــش بــز 
ــوازی و کشــیده  ــان م ــزرگ به صــورت دو کم ــا شــاخ های ب ــر و ب دوم در مقیاســی بزرگ ت

بــا اغــراق نقــش گردیــده است)شــکل 19(.  

ــک  ــوش ی ــف نق ــکل 19: ردی  ش
ســگ و دو بــز پشــت ســرهم بــا شــاخ 
کشــیده در انــدازه مختلــف، مجموعــه ی 
ــده  ــرد و پراکن ــای منف B ارگس نگاره ه

Arc)نگارنــدگان 1391(.
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تاریخ گذاري
ــورد  ــا در م ــه تنه ــي ن ــوش صخره ای ــایل نق ــن مس ــي از مهم  تری ــوان یک ــگاري به عن گاهن
نقــوش نویافتــه، بلکــه در دیگــر نقــاط کشــور نیــز هم چنــان مبهــم و بي پاســخ باقي مانــده 
ــوارد  ــر م ــی ســنگ نگاره ها در اکث ــر صخــره ای به طــور کل ــر: »هن ــه رفیع ف ــه گفت اســت. ب
ــه درون  ــی ک ــر آن های ــتانی آن ندارند)مگ ــای باس ــن و الیه ه ــا زمی ــتقیمی ب ــه مس رابط
ــتانی درون  ــای باس ــردد الیه ه ــخص گ ــه مش ــم در صورتی ک ــوند، آن ه ــده ش ــا دی غاره
ــه در فضــای  ــن ســنگ نگاره هایی ک ــوده اســت( بنابرای ــوش  هم عصــر ب ــار منق ــا آث ــار ب غ
ــگاری  ــل تاریخ ن ــه ســادگی قاب ــده هســتند ب ــرروی تخته ســنگ های طبیعــی  پراکن ــاز و ب ب
دقیــق نیســتند«)رفیع فر، 1381: 70(. از جملــه راه کارهــاي اساســی در ارتبــاط بــا گاهنــگاري 
ــرار  ــن نقــوش در آن ق نقــوش صخــره اي، بررســی باستان شــناختی و چشــم اندازي کــه ای
ــی  ــورد بررس ــه م ــی ک ــتقراری نواح ــعاع اس ــوان از ش ــتا، می ت ــن راس ــت. در ای ــه اس گرفت
باستان شــناختی قــرار گرفتــه و نیــز از آثــار مشــابه هم جــوار ســنگ نگاره هــا ســود 
جســت. توجــه بــه جنــس ســنگي کــه نقــوش بــرروي آن حــک گردیــده اســت و میــزان و 
شــرایط فرسایشــي آن، توجــه بــه عمــق نقــوش کنــده شــده در روي ســطح ســنگ، مدنظــر 
ــاي  ــاوي نقوش)پناه گاه ه ــل ح ــه مح ــه ب ــي، توج ــي و اقلیم ــل جغرافیای ــرار دادن عوام ق
صخره ایــي، غارهــا و یــا محوطه هــاي بــاز(، داشــتن علــم و آگاهــي کافــي از نــوع و بافــت 
رســوبات انباشــتي کــه بــه مــرور زمــان ســطح ســنگ و نقــوش را مي پوشــاند و چگونگــي 
ــن قبیــل در مطالعــات  تشــکیل ایــن الیه هــاي رســوبي در ســطح ســنگ و مســایلي از ای

ــوند)محمدي قصریان، 1385: 63-64(. ــع ش ــودمند واق ــیار س ــد بس ــگاري مي توان گاهن
 در نگاره هــای ســنگی ارگــس  بــه هیچ یــک از مــواد قابــل آزمایــش برخــورد نگردیــده 
ــتر  ــه پیش ــه ک ــت. همان گون ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــذاری تطبیق ــار از تاریخ گ ــه ناچ و ب
اشــاره گردیــد در اســتان همــدان 4 محوطــه مــورد شناســایی و معرفــی قــرار گرفتــه کــه 
ــا  ــه ب ــل مقایس ــس  قاب ــنگ نگاره های ارگ ــت. س ــای داده اس ــود ج ــگاره در خ ــنگ ن س
ــد در بخــش  ــي الون ســنگ نگاره های دره مرادبیک)نقشــه 3( هســتند کــه در دره هــاي جنوب
مرکــزي شهرســتان همــدان و در ارتفــاع 2100 متــري از دریــا قــرار دارد. نمونــه ســنگ نگاره 
ــکل  ــد) ش ــه حاج َم ــنگ نگاره های مزرع ــس ، س ــای ارگ ــا نگاره ه ــه ب ــل مقایس ــر قاب دیگ
ــان، 1388: 91(  ــیدی نژاد و زمانی ــرار دارد)رش ــدان ق ــک هم ــه در دره مرادبی ــت ک 16( اس
ــر  ــن اث ــا نزدیک تری ــای ارگــس هســتند. ام ــا نگاره ه ــل مقایســه ب ــای آن قاب ــه نگاره ه ک
ســنگ نگاره  مشــابه ســنگ نــگاره ارگــس، ســنگ نگاره های چشــمه صحبت)بختیاری 
1387( اســت کــه در شــعاع 35 کیلومتــری آن قــرار دارد. نقش مایه هــای ایــن اثــر ســنگی 
ــای  ــده صحنه ه ــه نشــان دهن ــی و انســانی ک ــز کوه ــی از ب ــده فیگورهای ــر گیرن ــز درب نی

گلــه داری هســتند.

ســنگ  پراکندگــی   :3 نقشــه 
ــمه ملک و  ــن، چش ــای دره دیوی نگاره ه
ــیدی نژاد، 1391:  ــک دره همدان)رش تاری
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ــود  ــن از خ ــک گرفت ــي و کم ــذاری گونه شناس ــر در تاریخ گ ــج دیگ ــاي رای از روش ه
تصاویــر اســت، از طریــق مشــاهده ي عالیــم خــاص و قابــل تاریخ گــذاري کــه در نقــوش 
وجــود دارد)خــط، نقــش ابــزار و یــراق، حیوانــات خــاص مثــل اســب و..( و نســبت دادن ایــن 
ــوان  ــوارد مذکــور، مي ت ــرد م ــخ کارب ــي خــاص و دانســتن تاری ــه دوره هــاي زمان عناصــر ب
ــه نقــش  ــد ب ــا بای ــوش نگاره ه ــن نق ــل شــد. در بی ــا قای ــراي ســنگ نگاره ه تاریخــی را ب
ــنگ  ــن س ــش در بی ــن نق ــه ای ــت ک ــه داش ــکل 4 و 5( توج ــن حلقه)ش ــی نمادی هندس
نگاره هــای اوجیمــام همــدان نیــز بــه کار رفتــه اســت. در بحــث نگاره هــای اوجیمام)شــکل 
20(، رشــیدی نژاد از ایــن نقــش به عنــوان نمــاد شمنیســتی یــاد کــرده است)رشــیدی نــژاد 
و دیگــران، 1388: 169، طــرح 5(. امــا در نگاره هــای الخ مزار)لباف خانیکــی و بشــاش 
ــرد،  ــاهده ک ــوان مش ــش را می ت ــن نق ــت، ای ــز اس ــکانی نی ــه اش ــه دارای کتیب 1373( ک
ایــن نقــش قابــل مقایســه اســت بــا صحنه هــای تاج ســتانی)گرفتن حلقــه قــدرت( کــه در 
نقــوش برجســته های شــاهان هخامنشــی، اشــکانی، ساسانی)شــکل 22( در دســت شــاهان 
قــرار دارد. می تــوان نقــش نمادیــن حلقــه را الگوگرفتــه از حلقــه قــدرت نقــوش برجســته ها 
دانســت. باتوجــه بــه الگوهــای پراکنــش اســتقراری کــه در بررســی پیمایشــی منطقــه مــورد 
ــنگ  ــاورت س ــعاع و مج ــتقرارها در ش ــان 1391(، 84 % اس ــایی گردید)جانج ــه شناس مطالع
نگاره هــای ارگس ســفلی را محوطه هــای اشــکانی به خــود اختصــاص داده انــد. نکتــه 
ــزه  ــل ذکــر در تاریخ گــذاری ســنگ نگاره هــای ارگــس حضــور اســب و ســوارکاران نی قاب
به دســت اســت کــه باتوجــه بــه اهلــی ســازی و اســتفاده از اســب کــه تاریــخ اســتفاده آن، 
فراتــر از عصرآهــن را در بــر نــدارد و بــا توجــه به حضــور عالیــم نمادیــن، ابــزارآالت و بــر 
اســاس تطبیــق و الگوهــای اســتقراری دشــت مــورد مطالعــه کــه غالبًا اســتقرارهای اشــکانی 
اســت و هیــچ نــوع نشــانه ای کــه معــرف جدیــد و یــا حتــی  متعلــق بــه دوران معاصــر بودن، 
ــه کار  ــکار ب ــای ش ــوع ابزاره ــا، ن ــنگ های روی نقش ه ــوب گذاری و گل س ــم از؛ رس اع
رفتــه در بیــن نگاره هــا و هم چنیــن نــوع وســیله ای کــه بــرای ایجــاد نقــوش بــر صخــره 
ــه دوران معاصــر باشــد را در ســنگ نگاره هــای  ــق ب ــرف و متعل ــده کــه مع اســتفاده گردی
ــکانی  ــرای اش ــی و الزم  ب ــل کاف ــود دلی ــواهد موج ــت. ش ــوان یاف ــفلی نمی ت ــس س ارگ
بــودن ســنگاره ارگــس ارایــه نمی کنــد، بلکــه می تــوان بــا رعایــت شــرط و احتیــاط بســیار 

ــرد. ــوب ک ــد از آن( منس ــکانی و بع ــه دوران تاریخی)اش ــس  را ب ــنگ نگاره های ارگ س

 شــکل 20: ســنگ نگاره هــای 
و  نــژاد  همدان)رشــیدی  اوجیمــام 

.)5 طــرح   ،169  :1388 دیگــران، 
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شــکل 21: ســنگ نگاره هــای دره 
دیوین)رشــیدی نژاد و زمانیــان، 1388: 

ــرح11(.  90، ط

رســتم-نقش  نقــش   :22 شــکل 
نرســه)گرفتن  تاج گیــری  در  آناهیتــا 
حلقــه قــدرت(، )ســرفراز و فیرومنــدی، 

 .)292  :1383

نتیجه گیری
ــد.  ــمار می آی ــدان به ش ــده هم ــره ای کن ــای صخ ــن نگاره ه ــس،  از زیباتری ــاي ارِگ نگاره ه
ــز، ســگ، انســان  ــر از الگوهــاي ذهنــی خــود نمــادي از؛ ب در ایــن نگاره هــا؛ نگارگــر متاث
و صحنه هایــی از شــکار و ســوارکاری و گلــه داری را بــه تصویــر می کشــد. بررســي 
ــای  ــنگ نگاره ه ــد: س ــدان مانن ــنگ نگاره های هم ــایر س ــس و س ــنگ نگاره هاي ارگ س
ــناختي و  ــم انسان ش ــي از مفاهی ــناخت برخ ــر ش ــدي ب ــد درآم ــک و مزرعه حاج َم دره مرادبی
ــي  ــه؛ ناهمگون ــراي نمون ــداری اســت. ب ــر زندگــی؛ کــوچ روی و دام جامعه شــناختي مبتنی ب
ــري  ــراي نگارگ ــاز ب ــورد نی ــتر م ــود بس ــا وج ــا ب ــش نگاره ه ــن، پراکن ــاي نمادی نگاره ه
در چشــم اندازي یکســان، زبــان مشــترك نگاره هــا در بیــان بــا ارزش تریــن باورهــا 
ــک و  ــفلی، دره مرادبی ــای ارگس س ــژه در نگاره ه ــوان به وی ــن حی ــکار ای ــز و ش ــد: ب مانن
ــکار ورزی و دام داری  ــر ش ــی مبتنی ب ــیني و زندگ ــي کوچ نش ــاختار زندگ ــد، س مزرعه حاج َم

ــند. ــر می کش ــه تصوی را ب
در هنــر نمایــی ســنگ نگاره های ارگــس، نگارگــر نقــوش را به صــورت ســاده و بــدون 
ــرده  ــاد ک ــا ایج ــب نقش مایه ه ــی و تناس ــق، زیبای ــت عم ــرکاری در جه ــن و پ ــچ تزیی هی
ــب  ــز کوهــی جل ــی نقــش  ب ــش از هــر حیوان ــه بی ــورد مطالع اســت. درســنگ نگاره های م
ــاد  ــه زی ــا فاصل ــه تنهــا از نظــر کمــی بیشــترین تعــداد را ب توجــه می کنــد. ایــن نقــوش ن
ــه  ــی ک ــل اصول ــه به دلی ــاص داده، بلک ــود اختص ــی به خ ــوش حیوان ــایر نق ــه س ــبت  ب نس
ــت  ــز اهمی ــده، حای ــت ش ــش آن رعای ــوه نمای ــراوان در نح ــت ف ــا با دق ــًا در همه ج تقریب
ــد، شــاخ های  ــه می کن ــب توج ــز جل ــر چی ــش از ه ــه  بی ــن اصــول ک ــه ای هســتند. از جمل

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



139

13
91

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

دو
ره 

دو
 ،2

ره 
ما

 ش

ــری  ــا بهره گی ــوارد ب ــب م ــت و در اغل ــورت جف ــه به ص ــه همیش ــت ک ــی اس ــد و کمان بلن
از قانــون پرســپکتیو بــا زیبایــی خاصــی ترســیم گردیده انــد. نمایــش نیــم رخ در حیوانــات و 
هم چنیــن دوری گزینــی از ارایــه تصاویــر ســه بعدی از دیگــر اصولــی  اســت کــه در تمامــی 
ایــن نگاره هــا رعایــت شــده  اســت. نکتــه قابــل توجــه دیگــر حالــت و یــا حــاالت نمادیــن 
ــزم  ــد را مل ــه به نظــر می رســد هنرمن ــوده  ک ــراردادی ب ــدون شــک ق ــه ب ــوش اســت ک نق
ــل  ــنی  قاب ــانی به روش ــوش انس ــه در نق ــت ک ــی اس ــاالت مختلف ــرده، ح ــش آن ک به نمای
تشــخیص هســتند. ایــن ترکیب هــا، صحنه هایــی ماننــد: شــکار را تشــکیل داده و غالبــًا نیــز 
ــه داری از شــاخص ترین صحنه هــای  تکــرار شــده اند. صحنه هــای شــکار، ســوارکاری و گل
ــه  ــران اســت ک ــری نگاره هــای ای ــد، از ســنت هن ــا به شــمار می آین ــن نگاره ه نمایشــی ای
ــه  ــه ب ــگاری ک ــث گاهن ــورد. در بح ــم می خ ــدان به چش ــای هم ــوارد نگاره ه ــر م در اکث
روش مقایســه ای و نشــانه شــناختی بــا ســایر آثــار شناســایی شــده از نگاره هــای ســنگی و 
همچنیــن بــا توجــه بــه الگوهــای اســتقراری منطقــه مــورد بحــث و نشــانه شناســی در بیــن 
ــوان ســنگ نگاره های  ــاط بســیار، می ت ــت شــرط و احتی ــا رعای ــای ارگــس ســفلی ب نگاره

ارگــس  را بــه دوران تاریخی)اشــکانی و بعــد از آن( منســوب کــرد.
سپاسگزاری

ــت  ــی به جه ــماعیل همت ــیدی نژاد و اس ــعود رش ــای مس ــف، آق ــی از لط ــکر و قدردان تش
ــای  ــنگ نگاره ه ــای: س ــاپ مقاله ه ــر چ ــب زی ــرار دادن مطال ــار ق ــی و در اختی راهنمای

چشــمه ملک همــدان و ســنگ نگاره هــای ازندریــان مالیــر.
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Abstract
New found petro graph of Arges is located in mountain area by 
200 m interval of east south of Sofla Arges village from Zand 
district, Malayer. This work is in works registration list of cul-
tural heritage organization at 1390 by survey of Zand district of 
Malayer by Mohsen Janjan. Arges motif is divided in to main 3 
groups in two sets A and B: geometric, animal and human. Hu-
man motif include hunting-ground from huntsman in the form 
of jockey, bower walkers and lancers far from any writing and 
writing signs. Geometric motive are symbolic and limited but 
animal motif include live stocks like goat, horse and dog. Mo-
tives are knocker on rocks of iron stone gravely far from any 
image volume and dimension. Study and analyses of these mo-
tives include the questions such as who are created these mo-
tives and in what ages? and what is the aim of drawing of these 
motive? Arges petrography chronology is based on comparison 
of their morphology with other petrography samples obtained 
from Hamedan and also petrography obtained from other parts 
of Iran based on work style and morphology of motif that we 
are seen since millennium 4 AD owing to broad cultural inter-
actions throughout of presence of migrating hunters and ranch-
ers. Work method of information record of geographical station 
is using GIS and GPS by using Photoshop software in drawing 
motif. Discussion of the research is to examine and analyses 
the B set in method, style and approaches of art motif structure 
in aesthetics, symbolic and meaningful stages, illustrators and 
Arges motif registration age.

Key words:
Petrography, Arges, motive, stage
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